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مقــدمــــــــة 

يسر املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ضمن سعيه إىل تطوير اإلحصاءات اإلدارية وهبدف تعزيز إصدارات املركز 
اإلحصائية وتوسيع قاعدة البيانات واملعلومات، إصدار جمموعة من النشرات اإلحصائية التخصصية وذلك من اجل 
تقدميها وإتاحتها لكافة املستخدمني من جهة وإبراز خمتلف البيانات اإلحصائية املتوفرة لدى اجلهات احلكومية من 

جهة أخرى، وتعد هذه النشرة اليت بني أيدينا واليت ختتص بإحصاءات الصحة واحدة من تلك النشرات.

حيث تتضمن جداول وبيانات تتعلق بعدد املستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب املحافظات، 
عدد املستشفيات والعيادات والصيدليات  بالقطاع اخلاص حسب املحافظات، القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة 

حسب التخصص واملحافظات وغريها من البيانات األخرى املتعلقة بإحصاءات الصحة.

وقد كان لتعاون اجلهة املسئولة عن هذه البيانات واليت قامت مشكورة بتوفريها الدور األكرب يف ظهور هذه النشرة 
بالشكل املطلوب ويف الوقت املحدد وهلما الشكر اجلزيل كما نتوجه بالشكر لكل من ساهم يف أعداد وجتهيز هذه 

النشرة.

نسأل اهلل العلي القدير أن يوفقنا مجيعا خلدمة هذا الوطن العزيز يف ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد املعظم. حفظة اهلل ورعاه.
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المفاهيم والتعاريف

11 املجمعات1الصحية: هو مركز صحي يقدم خدمات الرعاية الصحية األولية باإلضافة إىل خدمات ختصصية .
يف جماالت متخصصة خمتلفة يف صورة عيادات خارجية وختدم سكان املحافظة املحيطة هبا وهي ليست جمهزة 

لتقدمي خدمات تنومييه.
21 املراكز1الصحية: هو مركز صحي يقدم خدمات الرعاية الصحية األولية وقد مت جتهيزه بعدد من األسرة .

تستخدم يف رعاية األمهات احلوامل والوالدة )وكأسرة مالحظة / وكأسرة مالحظة( باإلضافة إىل حجرة والدة 
جمهزة بسرير خاص للوالدات وهذه املراكز ختدم سكان املحافظة املحيطة هبا.

31 عدد1األسرة: سرير مستشفى هو سرير طيب خاص موجود يف املستشفى جمهز ومعد وخمدوم ويستخدم .
إلقامة مريض منوم باملستشفى.

41 مراكز1طبية1وجممعات: منشأة لتقدمي الرعاية الصحية تتألف من جمموعة من العيادات..
51 عيادات1عامة: منشأة لتقدمي الرعاية الصحية واخلدمات االستشارية الطبية والعالجية البسيطة واإلسعافات .

األولية وال تقدم خدمات الطوارئ وجيب حتويل احلاالت الطارئة إىل املستشفى يتوىل رعاية املرضى طبيب أو 
أكثر من األطباء املمارسني العامني أو طبيب أو أكثر من األطباء املمارسني العامني لألسنان أو طبيب أو أكثر من 

األطباء األخصائيني يف ختصص طيب واحد.
61 عيادات1عامه1تابعة1لشركات1خاصة:1منشأة لتقدمي الرعاية الصحية واخلدمات االستشارية الطبية .

والعالجية البسيطة واإلسعافات األولية وال تقدم خدمات الطوارئ وجيب حتويل احلاالت الطارئة إىل املستشفى 
يتوىل رعاية املرضى طبيب أو أكثر من األطباء املمارسني العامني أو طبيب أو أكثر من األطباء املمارسني العامني 
أكثر من األطباء األخصائيني يف ختصص طيب واحد وتكون ملحقة مبؤسسات خاصة.                    أو  أو طبيب  لألسنان 
العيادات املخصصة لعالج أمراض معينة، أو اختصاصات معينة حتت إشراف اختصاصي يف ذلك الفرع من       

الطب. كما يشمل عيادات ملحقة مبؤسسات عامة وخاصة تعاجل املريض وال ينام فيها.
71 منشأة مرخص هلا يتم فيها إعداد األدوية املوصوفة وصرفها من قبل صيدالين مرخص له . الصيدليات:1

مبوجب قانون الدولة اليت يعمل فيها. كما ميكن للمنشأة أن تكون املكان الذي يتم فيه إعداد وتكوين وفصل أو 
تعبئة-يف قناين أو عبوات -أو بيع أي دواء حلماية أو معاجلة اإلنسان أو احليوان.االختصاصيون واالستشاريون: 
األطباء االختصاصيون هم األطباء الذين ختصصوا حديثا يف جماهلم واألطباء االستشاريون أطباء خمتصون 
عاملون، أو متقاعدون اكتسبوا خربة كبرية أثناء عملهم يف ختصصهم، يستدعون عند احلاجة من األطباء 

املناوبني لإلدالء برأيهم، أو مشورهتم يف عالج حاالت خاصة.
81 أطباء1عموم:1وهم األطباء املختصون بتقدمي الرعاية الصحية األولية للمرضى..
91 فين1أشعة: يقوم بتصوير جسم املرضى باألشعة السينية حسب تعليمات األطباء واجلراحني. يرافق املرضى .

إىل غرفة األشعة وحيدد أجزاء اجلسم املراد تصويرها باألشعة السينية. يضبط آالت التصوير باألشعة ويصور 
األوتار  ومتدد  العظام  كسور  لتشخيص  الصور  هذه  األطباء  ويستخدم  واألعضاء.  واألوتار  والعظام  املفاصل 

وتشويه املفاصل ... اخل للقيام على أساس هذه الصور مبعاجلة املرضى.
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فين1املختربات1الطبية: يقوم فين املخترب بأداء الطرق الالزمة للكشف عن األمراض و مسبباهتا عن .101
طريق فحص عينات من جسم املريض مثل عينات الدم , البول و الرباز , األنسجة احليوية و سوائل و إفرازات 
ألداء  الكمبيوتر  أجهزة  و  الكيميائية  املواد   , املخربية  واألجهزة  املجاهر  األخصائي  يستخدم  . حيث  اجلسم 

إجراءات املخترب , كما يقوم األخصائيني أيضا بإعداد التقارير لألطباءِ. 
مساعد1صيديل: هو مسمى وظيفي ألحد أعضاء موظفي الصيدلية. وهو يعمل حتت إشراف مباشر للصيديل .111

املرخص له مع إتباع تعليمات وتوجيهات الصيديل فيما خيص العمل، ويقوم بتنفيذ العديد من املهام الصيدلية 
ذات الصلة.

وظائف1أخري1للمهن1الطبية1املساعدة:1املهنيني املساعدين يف جماالت عالج اإلبصار واملعاجلة املائية .121
القدم  أمراض  ومعاجلة  النطق  ومعاجلة  املهين  والعالج  باملوسيقى  والعالج  باليوجا  والعالج  الطيب  والتدليك 

واملعاجلة املثلية واملعاجلة اليدوية والوخز أإلبري ..اخل. 
زيارات املرضى للعيادات اخلارجية: هو مريض يتلقى خدمات من املستشفى يف واحدة أو أكثر من إمكانيات 
املستشفى على أال يكون يف ذلك الوقت مريض منوم يف املستشفى أو أحد املرضى اليت ترعاهم املستشفى وهم 

يف مزنهلم. 
صحة1األسرة1واملجتمع: صحة األسرة الرعاية الصحية الشاملة واملستمرة مع التركيز على الفرد يف نطاق .131

األسرة كوحدة اجتماعية دون التقيد باجلنس أو العمر أو نوع املرض وهو اختصاص يعتمد على العلوم الصحية 
الصحية  اخلدمات  وتقدمي  وتنظيم  الصحية  املجتمع  حاجات  دراسة  فهو  املجتمع  إما  واالجتماعية  والسلوكية 

الشاملة وتقييم الربامج الصحية وتطويرها هبدف الرقي بالصحة والوقاية من األمراض. 
ُممارس مهنة الطب الذي ُيعاجل اإلمراض احلادة واملُزمنة وُيقدم الرعاية الوقائية والتوعية .141 ممارس1عام:1

الصحية جلميع األعمار ولكأل اجلنسني. ميتلك الطبيب العام مهارات خاصة يف عالج األشخاص الذين ُيعانون 
من عدة مشاكل صحّية.

العمليات كربى: هي العملية اجلراحية اليت تتطلب التخدير الكلي للمريض او استخدام األجهزة.
العمليات الصغرى: هي العملية اجلراحية اليت ال حتتاج   للتخدير الكلي للمريض او االستعانة باألجهزة البديلة.
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مشتشفيات )السلطنة( 

مجمعات صحية )وزارة الصحة(

مراكز صحية بأسرة)وزارة الصحة(

مراكز صحية )بدون أسرة( ) وزارة
 الصحة(

)١( مراكز رعاية صحية أولية )حكومية

غير تابعة لوزارة الصحة(

عيادات ومراكز صحية تشخيصية
)القطاع الخاص(

الصيدليات الخاصة

 عدد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات والصيدليات في السلطنة

)١( تشمل العيادات التابعة لمستشفيات القوات المسلحة ، الشرطة ، جامعة السلطان قابوس والديوان البالط السلطاني وتنمية نفط عمان 

76

23

60

124

63

1,215

2017

718
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األسرةالوحداتاألسرةالوحدات
عدد

61,68642711   مسقط 

76260142121  ظفـار

31581039   مسندم

21561335  البريمي

655041926  الداخلية

546751734 شمال الباطنة

53013957 جنوب الباطنة

439921268 جنوب  الشرقية

636721312 شمال الشرقية

225218717  الظاهرة 

37702818  الوسطى

495,039231246098الجملة 

المراكز الصحية باسرة
المحافظات

المستشفيات    
المراكز الصحيةالمجمعات الصحية

 بدون اسرة

1

9

7

2

4

5

3

10

6

8

11

 عدد المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزاره الصحة حسب المحافظات

1

8

9

7

6

3

4

5

2

10

2017

11
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األسرةالوحدات
عدد

1450413926115   مسقط 

3732389  ظفـار

00305   مسندم

00906  البريمي

0019229  الداخلية

210125666 شمال الباطنة

0021314 جنوب الباطنة

1261049 جنوب  الشرقية

00919 شمال الشرقية

12110127  الظاهرة 

002011  الوسطى

2172527051300الجملة 

عيادات صينية 
عيادات عامةوهندية

المستشفيات    

عدد المستشفيات والعيادات والصيدليات بالقطاع الخاص حسب المحافظات  : (2)جدول رقم 
2017

مراكز طبية المحافظات
ومجمعات
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المحافظات
عيادات عامه 
تابعة لشركات 

خاصة

عيادات 
مختبر طبيعيادات أسنانمتخصصة

مركز 
تشخيص 
بالرنين 

المغناطيسي

الصيدليات

عدد

3866137195270   مسقط 

174241066  ظفـار

113007   مسندم

24151021  البريمي

173221155  الداخلية

15164531123 شمال الباطنة

72170150 جنوب الباطنة

6472047 جنوب  الشرقية

10120042 شمال الشرقية

34171032  الظاهرة 

3000005  الوسطى

168101289288718الجملة 

عدد المستشفيات والعيادات والصيدليات بالقطاع الخاص حسب المحافظات  : (2) تابع جدول رقم 
2017
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عدد المستشفيات والعيادات والصيدليات بالقطاع الخاص 

االسرة الوحدات 

المستشفيات 

عيادات صينية
وهندية

عيادات عامة 
تابعة لشركات خاصة

عيادات اسنان 

مركز تشخيص 
بالرنين المغناطيسي

مراكز طبيه 
ومجمعات

عيادات عامة

عيادات متخصصة

مختبر طبي

الصيدليات

2017

21

51

168

289

8

718

28

101

300

270
725
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االختصاصيون 
الجملة أطباء عمومواالستشاريون

عدد

1,459,2491,0401,2022,24289241(2)    مسقط

457,6222132864993122  ظفـار

44,5714986135713   مسندم

114,33486951811510  البريمي

461,1992404226622951  الداخلية

754,1692594857443774 شمال الباطنة

417,8471424015433642 جنوب الباطنة

312,8221443004442650 جنوب  الشرقية

279,2231202523722624 شمال الشرقية

213,7711181943121919  الظاهرة 

45,1569576665  الوسطى

4,559,9632,4203,7806,200321551الجملة

القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة حسب التخصص و المحافظات : (3)جدول رقم 
2017

المحافظات
السكان منتصف 

2017عام 
 الصيادلة أطباء أسنان

األطباء

التخصص
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/ ممرضون 
ممرضات

مصورو وفنيو فني عالج طبيعي
أشعة

فني المختبرات 
  (1)اخري  مساعد صيدليالطبية

عدد

1,459,2494,9691282054963654,168(2)  مسقط    

457,6221,57831811471421,578  ظفـار

44,57121810203633392   مسندم

114,33439014226441471  البريمي

461,1991,45232831741841,342  الداخلية

754,1691,738371011911881,433 شمال الباطنة

417,8471,0642063143135919 جنوب الباطنة

312,8221,12025681431071,146 جنوب  الشرقية

279,2239092354106117923 شمال الشرقية

213,771799134510198786  الظاهرة

45,1561712142938354  الوسطى

4,559,96314,4083357561,6301,44813,512الجملة

تم أضافة بيانات القوى العاملة التابعه لديوان عام الوزارة في محافظة مسقط. 2

تشمل جميع الفئات األخرى المهنية واإلدارية.  1

القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة حسب التخصص و المحافظات : (3)تابع جدول رقم 
2017

المحافظات 
السكان منتصف 

2017عام 

التخصص 
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6,200

321

551

14,408

335

756

1,630

1,448

13,512

وزارة الصحة

 1يشمل االختصاصيون واالستشاريون /أطباء عموم
 2 تشمل جميع الفئات األخرى المهنية واإلدارية

القوى العاملة التابعة لوزاة الصحة حسب التخصص 
2017

األطباء1 

أخرى2 
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االختصاصيون 
الجملة أطباء عمومواالستشاريون

عدد

1,459,2497855671,3524881,097   مسقط 

457,622927616882135  ظفـار

44,5714812147   مسندم

114,3341820383229  البريمي

461,19936921286380  الداخلية

754,169132160292128178 شمال الباطنة

417,84739721115681 جنوب الباطنة

312,8221851694475 جنوب  الشرقية

279,2231543584154 شمال الشرقية

213,7711749663154  الظاهرة 

45,1560232335  الوسطى

4,559,9631,1561,1612,3179821,795الجملة

القوى العاملة في المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص  حسب التخصص و المحافظات : (4)جدول رقم 
2017

المحافظات 
السكان منتصف 

2017عام 
 الصيادلة أطباء أسنان

التخصص

األطباء
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عدد

1,459,2492,2671121343102731,476   مسقط 

457,6222814205342116  ظفـار

44,5711300220   مسندم

114,334344492011  البريمي

461,199167418341846  الداخلية

754,16944725275462209 شمال الباطنة

417,847118410322041 جنوب الباطنة

312,8228767201743 جنوب  الشرقية

279,2236415151212 شمال الشرقية

213,77121237192062  الظاهرة 

45,15610901130  الوسطى

4,559,9633,7991632335494892,016الجملة

تشمل جميع الفئات األخرى المهنية واإلدارية . 1

فني المختبرات 
الطبية

القوى العاملة  في المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص  حسب التخصص و المحافظات : (4)تابع جدول رقم 
2017

المحافظات
السكان منتصف 

/ ممرضون   (1)اخري مساعد صيدلي2017عام 
ممرضات

مصورو وفنيو فني عالج طبيعي
أشعة

التخصص 
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شرطة عمان 
 جامعة السلطان تنمية نفط عمانالسلطانية

قابوس
 ديوان البالط 

الجملةالسلطاني

عدد

475521  اإلداريون الصحيون

821543482613االطباء

47037238457االختصاصيون واالستشاريون

35156244156أطباء عموم

150161647أطباء أسنان

1426222100الصيادلة

199431,3551381,735ممرضات/ممرضون 

50331048فني عالج طبيعي

2406319106مصورو وفنيو أشعة

29314927208فني المختبرات الطبية

360182983مساعد صيدلي

286188932991,496أخرى (1)

694883,0286474,457الجملة

مشرف إدارة معلومات صحية/ مثقفة صحية/فني تغذية / تشمل جميع الفئات األخرى المهنية واإلدارية مثل مشرف سجالت طبية .  1         

القوى العاملة التابعة لجهات حكومية أخرى حسب التخصص  : (5)جدول رقم 

التخصص

2017

المستشفيات
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القوى العاملة التابعة لمستشفى شرطة عمان السلطانية حسب التخصص

82

15

14

199

5
24

29

36

290

1يشمل االختصاصيون واالستشاريون /أطباء عموم
2 تشمل جميع الفئات األخرى المهنية اإلدارية مثل مشرف سجالت طبية /فني تغذية /مثقفة صحية / مشرف إدارة معلومات صحية 

2017

األطباء1 

أخرى2 
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القوى العاملة التابعة للخدمات الطبية بديوان البالط السلطاني حسب التخصص

م

2017

1 يشمل االختصاصيون واالستشاريون /أطباء عموم
2 تشمل جميع الفئات األخرى المهنية اإلدارية مثل مشرف سجالت طبية /فني تغذية /مثقفة صحية / مشرف إدارة معلومات صحية 

82

16

22

138

10

19

27

29

304

األطباء1 

أخرى2 
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القوى العاملة التابعة لمستشفى جامعة السلطان قابوس حسب التخصص
2017

1 يشمل االختصاصيون واالستشاريون /أطباء عموم
2 تشمل جميع الفئات األخرى المهنية اإلدارية مثل مشرف سجالت طبية /فني تغذية /مثقفة صحية / مشرف إدارة معلومات صحية 

434
898

18

149

63

33

1,355

62

16

األطباء1 

أخرى2 
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القوى العاملة التابعة لشركة تنمية نفط عمان حسب التخصص
2017

1 يشمل االختصاصيون واالستشاريون /أطباء عموم
2 تشمل جميع الفئات األخرى المهنية اإلدارية مثل مشرف سجالت طبية /فني تغذية /مثقفة صحية / مشرف إدارة معلومات صحية 

15

0

2

43

0

0

3

0

25

األطباء1 

أخرى2 
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االطباء ذوي االختصاص الطبي )االختصاصيون واالستشاريون( بوزارة الصحة حسب 
التخصص والجنسية والنوع

1217

122709

94297 7058

4585

329

31133 3841

112 24

10 30172

1874 4822

405 903

4021 422

2017
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8

367872

26 310

االطباء ذوي االختصاص الطبي )االختصاصيون واالستشاريون( بمستشفى شرطة 
عمان السلطانية حسب الجنسية والنوع والعمليات 

2017
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111485

االطباء ذوي االختصاص الطبي )االختصاصيون واالستشاريون( للخدمات الطبية بديوان 
البالط السلطاني حسب الجنسية والنوع

2017
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   94

4,452

76

4,052

13963

االطباء ذوي االختصاص الطبي )االختصاصيون واالستشاريون( بمستشفى جامعة 
السلطان قابوس حسب الجنسية والنوع والعمليات

2017
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4.9

7.0

8.7

5.2

7.8

5.9

5.8

7.7

6.7

5.8

10.6252,306

880,579

1,167,351

1,563,656

1,727,027

2,880,475

1,777,660

429,802

249,146

1,482,674

2,584,0310.2

0.8

3.0

0.7

0.6

0.3

0.4

0.4

0.5

0.4

1.5

26,268

47,871

43,476

42,153

66,985

75,933

48,609

196,358

177,284

40,244

32,658

يارات المرضى للعيادات الخارجية بمؤسسات وزارة الصحة حسب عدد ز
الجنسية والمحافظات  

  2017
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يارات المرضى للعيادات الخارجية بمؤسسات القطاع الخاص حسب عدد ز
الجنسية والمحافظات 

1.2

1.3

0.5

0.4

0.8

0.8

0.3

0.9

0.6

0.7

0.00

107,197

107,375

171,753

93,110

369,824

126,136

42,871

14,534

283,297

642,6601.1

0.9

1.5

0.5

0.5

1.0

0.5

0.8

0.4

0.8

0.00

46,969

44,726

84,386

62,603

272,494

63,180

24,523

229,543

1,049,911

31,650

2017
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2017

الجملةصغرىكبرىالمستشفيات
عدد

5,6654,49610,161المستشفى السلطاني

7,6163,25510,871مستشفى خولة

7,1151,5278,642مستشفى النهضة

000مستشفى قريات

4,7841,5466,330مستشفى السلطان قابوس

09595مستشفى طوى اعتير

0108108مستشفى مدينة الحق

04545مستشفى سدح

03434مستشفى رخيوت

0151151مستشفى طاقة

0268268مستشفى مرباط

249396645مستشفى خصب

0250250مستشفى بخا

66408474مستشفى دبا

1,2151,1692,384مستشفى البريمي

08282مستشفى وادي الجزي

5,2697526,021مستشفى نزوى

العمليات الجراحية التي أجريت بمؤسسات وزارة الصحة حسب فئة العملية  (16)جدول رقم 
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الجملةصغرىكبرىالمستشفيات
عدد

1712,7592,930مستشفى سمائل

0430430مستشفى الجبل األخضر

0130130 مستشفى ادم

5,5405,07510,615مستشفى صحار

3,0336,7669,799مستشفى الرستاق

01,2281,228مستشفى صحم

04848 مستشفى وادي بني غافر

07272 مستشفى وادي الصرمى

01313 مستشفى وادي مستل

02727 مستشفى وادي الحواسنة

05656 مستشفى وادي حيملي

0156156مستشفى حيبي

0101101 مستشفى وادى بني خروص

2,7265643,290مستشفى صور

2,8863,9526,838مستشفى إبراء

01,1791,179مستشفى بدية

العمليات الجراحية التي أجريت بمؤسسات وزارة الصحة حسب فئة العملية  (16)تابع جدول رقم 
2017
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الجملةصغرىكبرىالمستشفيات

عدد

0507507مستشفى دماء و الطائيين

7962,7303,526مستشفى جعالن بنى بو علي

0632632مستشفى جعالن بني بو حسن

0104104مستشفى وادى بنى خالد

57452509مستشفى مصيرة

5933,4464,039مستشفى سناو

0163163مستشفى سمد الشان

2,8753,2156,090 مستشفى عبري

000مستشفى ينقل

0482482مستشفى هيماء

0264264مستشفى الدقم

0104104مستشفي الجازر

014,18414,184المراكز الصحية

50,65663,421114,077االجمالي العام

2017
العمليات الجراحية التي أجريت بمؤسسات وزارة الصحة حسب فئة العملية  (16)تابع جدول رقم 






